
CASOS SIGNIFICATIVOS DO MÊS DE JULHO DE 2020

FENÔMENO DATA CAUSA REGIÃO
ESTADO IMPACTO AVISO

Vento Forte 1 Ciclone/Frente Fria RJ, SP

Frente fria associada ao 'ciclone-bomba' que atingiu o Sul do país causa vento forte e 
maré alta no Rio de Janeiro. Na Zona Oeste da cidade, vento arrancou telhas de casas e 
derrubou um poste. Ventania derrubou árvores na Zona Sul. Ondas que devem atingir 

os 3,5 metros nesta quarta-feira (1°). Fonte: https://g1.globo.com/rj

O ciclone extratropical que atua no Sul do Brasil, chamado de “ciclone bomba”, traz 
reflexos a São Paulo, Durante a madrugada, a ventania foi forte na capital. O corpo de 
bombeiros recebeu cerca de 50 chamadas registrando quedas de árvores. Uma delas 
caiu sobre duas casas na Vila Mariana, zona sul da capital. Fonte: https://vejasp.abril.

com.br/

EA

Geada, Frio 2 Onda de Frio MG, PR

Teve até geada: temperatura fica abaixo de zero no Sul de Minas. Em Monte Verde, 
termômetro chegou a -0,8°C, recorde negativo de Minas em 2020. Fonte: https://www.

em.com.br/

Curitiba registra 3,7ºC e tem o dia mais frio do ano. Até então, segundo o Inmet, a 
menor temperatura na cidade tinha sido em 29 de maio, com 4,1ºC. Fonte: https://g1.

globo.com/

EA

Geada, Frio 3 Onda de Frio RS

Cidades do Rio Grande do Sul amanheceram com temperaturas negativas e geada nesta 
sexta-feira (3). Na Serra, em Canela, a mínima foi de -2,3°C. Em São José dos 

Ausentes, -1,8°C. Em Quaraí, na Fronteira Oeste, a temperatura foi -1,6°C, com 
sensação térmica de -6,0°C. Lagoa Vermelha teve -1,5°C, com sensação de -6,1°C. 

Fonte: https://g1.globo.com/

EA

Geada, Frio 4 Onda de Frio SC, RS

Santa Catarina amanhece com geada e temperaturas negativas neste sábado. Serra e 
Meio-Oeste catarinense foram as regiões mais afetadas pelo frio; dados da 

Epagri/Ciram apontam -4,96°C em Bom Jardim. Fonte: https://ndmais.com.br/

Cidades do RS registram menores temperaturas do ano
Serafina Corrêa teve -2,5°C, com sensação de -13,9°C. Em Campo Bom, na Região 

Metropolitana, a mínima foi de 2,2°C, com sensação de -0,8°C.. Fonte: https://g1.
globo.com/rs

EA

Chuva forte, granizo 5
Cavado em baixos níveis; 
cavado de ondas curtas na 

camada média
RS

Cerca de 100 residências foram danificadas por um temporal de granizo que atingiu o 
município de Balneário Pinhal, na madrugada deste domingo (05/07). Fonte: JP Litoral.

Na madrugada do domingo, dia 05 de julho, na localidade de Linha Brandão, Barão do 
Triungo, ocorreu chuva forte com queda de granizo, em área rural. As pedras eram 

pequenas mas perfuraram os panos de canteiros de plantas. Fonte: Clicr.

-

Chuva forte, vento forte 5, 6 Termodinâmica, 
convergência CE

Ventania derruba muros, árvores e arranca telhas de casas durante chuva em Camocim, 
no Ceará. Fonte: G1.

Fortaleza tem madrugada de chuva, ventos e trovoadas. Os temporais tiveram início no 
final da noite de domingo (5) e madrugada de segunda-feira (6). Fonte: Mais o povo

EA

Chuva forte 6 Termodinâmica RR

Forte chuva alaga ruas e casas em Boa Vista. Defesa Civil do município informou que 
em poucas horas choveu o equivalente a cerca de 30% do esperado para todo o mês de 

julho. A água também causou diversos prejuízos e transtornos aos moradores da cidade. 
Fonte: G1.

A chuva forte que atingiu Boa Vista na madrugada desta segunda-feira (6) causou 
transtornos aos moradores de Boa Vista no início do dia. Na Zona Oeste, a água entrou 
em casas nos bairros Caranã, Alvorada e Santa Teresa. No Residencial Vila Jardim, no 
bairro Cidade Satélite, a água cobriu parte dos carros. Moradores do Cambará, também 

na zona Oeste de Boa Vista registraram alagamentos. Fonte: Roraima 1.

EA (Para o centro-
oeste de RR)

Chuva forte 7, 8 Frente Fria RS

Chuva intensa no fim da tarde (07) causa deslizamento de terra em Caxias do Sul e 
atinge casa, vitimando uma pessoa. O excesso de chuva gerou também alagamentos e 

deslizamentos de terra. Em Porto Alegre, já choveu 122,4 mm/m³ nos últimos dois dias, 
mais do que a média histórica para o mês de julho (121,7 mm/m³), de acordo com o 

Centro Integrado de Comando da prefeitura. Fonte: UOL.

A forte chuva que atinge o Rio Grande do Sul ininterruptamente há mais de 24 horas 
provocou deslizamentos de encostas em dezenas de rodovias causando a interrupção no 

trânsito. Até as 8h desta quarta-feira, ao menos 15 trechos de rodovias do Estado 
estavam com bloqueios total ou parcial. Na malha estadual são 10 pontos com 
problemas. Já nas rodovias federais, outros cinco trechos também apresentam 

interrupções. Fonte: RD90FM.

Um homem de 34 anos morreu em Caxias do Sul (RS) após o desmoronamento de 
pedras sobre residências. O sistema frontal trouxe inundações, alagamentos, quedas de 

árvores em diversas cidades e aumento no nível dos rios. Fonte: Canal Rural.

EA



Chuva forte e acumulados 9

Convergência pela 
presença de cavado 
invertido no leste do 

Nordeste 

Frente fria no RS

BA e RS

Enchentes nas ruas, casas alagadas e deslizamento: chuva causa transtornos em vários 
bairros de Salvador. Fonte G1

RIO GRANDE DO SUL 

Bom Retiro do Sul: As enxurradas registradas na noite de ontem e manhã de hoje (09), 
deixou 200 pessoas desabrigadas em ginásio municipal e 50 pessoas desalojadas no 

município. Provocou também alagamentos de vias, de estradas vicinais, de residências 
e de lavouras.

Cidreira: As fortes chuvas de ontem (08), deixou um desabrigada no município.

Cruzeiro do Sul: As enxurradas registradas na tarde de ontem e manhã de hoje (09), 
deixou 40 pessoas desabrigadas e 200 pessoas desalojadas no município. Provocou 

também alagamentos de vias, de estradas vicinais e de residências.

Venâncio Aires: As enxurradas registradas na noite de ontem e manhã de hoje (09), 
deixou 110 pessoas desabrigadas e 40 pessoas desalojadas no município. Provocou 

também alagamentos de vias, de estradas vicinais e de residências. Fonte: CEDEC/RS

EA

Ar frio 10 massa de ar frio RS
RS amanhece com mínimas próximas de 0°C. Em Vacaria, na Serra, o amanhecer 

registrou 0,4°C, com sensação térmica de -7°C. Em Serafina Corrêa, Teutônia, São José 
dos Ausentes e Lagoa Vermelha as temperaturas não chegaram a 3ºC. Fonte: G1

-

Chuva forte e acumulados 11 Frente Fria RS

Defesa Civil aponta que 5,1 mil pessoas estão fora de casa após chuvas atingirem o RS. 
Rios das bacias Gravataí e Sinos devem ter o nível elevado e estão sendo monitoradas. 

Montenegro, São Jerônimo e Arroio do Meio estão com situação de emergência 
decretada. Fonte: G1

Chuva causa estragos em pelo menos 30 cidades e deixa mais de 7,1 mil pessoas fora 
de casa no RS. Segue o alerta às cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre 

devido à cheia do Guaíba. No Vale do Taquari, uma das regiões mais atingidas, 
famílias continuam com trabalho de limpeza.Fonte: G1

EA

Chuva forte e acumulados 12 Frente Fria RS, SC

Rio Grande do Sul
Caxias do Sul e Flores da Cunha: As chuvas da madrugada deste domingo provocaram 
dois deslizamentos de barreiras, um em cada município, porém não houve acidentes e 

as pistas já foram liberadas. Fonte: Defesa Civil Estadual

Porto Alegre: Houve transbordamento do Rio Caí de ontem para hoje na região 
metropolitana do município, porém sem ocorrências significativas. Fonte: Defesa Civil 

Municipal

Chuva forte faz rio subir, interdita pontes e comunidades ficam isoladas em São 
Joaquim. huva forte, que atingiu a região de São Joaquim, na Serra Catarinense, nas 

últimas 24 horas deixaram muitas localidades isoladas. Por conta do grande volume de 
chuva o rio subiu significativamente a ponto de encobrir as pontes no município. Fonte: 

São Joaquin on line

EA

Chuva e vento forte 13 Termodinâmica MA
Forte ventania causa destruição e derruba torre em São Luís. Comércios e igrejas foram 
destelhadas, muros caíram, o trânsito parou e até uma torre de telefonia foi derrubada. 

Fonte: G1
-

Chuva forte 14 Frente Fria MS
Moradores de bairros de Campo Grande registraram os prejuízos causados pela chuva 
forte, na terça-feira (14). Em poucos minutos, a chuva causou alagamento em ruas e 

chegou invadir residências. Fonte: https://www.itaporamsnews.com.br/

Ar frio 15 massa de ar frio RS,SC

O amanhecer da quarta-feira (15/07) foi de frio bastante intenso em  grande parte do RS 
e  de SC, sendo que em muitas cidades foi a madrugada/manhã mais fria de 2020. No 

RS a temperatura mais baixa foi em São José dos Audesnte com -6°C de mínima, além 
disso, em Venâncio Aires a  temperatura mínima foi de -1.1°C. Em SC a temperatura 
mais baixa foi em Urupema com -8,1°C. Outras cidades de SC também registraram 

temperaturas abaixo de 0°C, como: -7,7ºC Bom Jardim da Serra - 6,6ºC Urubici; -4,9ºC 
São Joaquim; - 4,6ºC Curitibanos;Rio Rufin - 3,7ºC Lebon Régis;  - 3,6ºC Otacilio 

Costa; - 3,5ºC Bom Retiro; - 3,3ºC Fraiburgo; - 2,7ºC Bocaina do Sul;  - 2,5ºC Caçador 
e Lages; Fonte: https://independente.com.br/ ; https://www.nsctotal.com.br/ 

EA

Onda de Calor 20, 21 Massa de ar seco RS e SC

Onda de calor segue no RS nesta terça-feira. Máximas voltam a se aproximar dos 30°C. 
Fonte: https://www.correiodopovo.com.br/

Veranico: onda de calor atinge toda Santa Catarina. Fonte: https://ndmais.com.br/

-



Granizo/chuva forte 28,29 Frente Fria RS,SC e PR

O avanço de uma frente fria causou queda de granizo e chuva forte em localidades do 
Sul do país. No RS houve queda de granizo entre o noroeste do estado e a região 

metropolitana de POA, sendo que no município de Girua 15 familias ficaram 
desalojadas por conta do temporal de granizo. A chuva intensa na região metropolitana 
de Porto Alegre também causou alagamnetos na capital e transboradamentos de arroios 
em Viamão. Além disso, diversos municípios registraram transtornos devido a queda de 

árvores. Fonte: https://gauchazh.clicrbs.com.br/.  Em Blumenau SC também houve 
queda de granizo e vendaval com rajadas em torno de 70 km/h. Fonte: https://ndmais.

com.br/. Também houve chuva forte e alagamentos de ruas e avenidas em Curitiba-PR. 
Fonte:https://www.tribunapr.com.br/

EA

Acumulados 30 e 31 Frente Fria SP, RJ e ES

O avanço de uma frente fria causou volumes expressivos de chuva em áreas do litoral 
de SP, sul do RJ e leste do ES. No litoral de SP os acumulados em Caraguatatuba e 
Ubatuba superam os 150 mm em algumas estações. No município de Monguagua 
foram registrados alagamnetos. Fonte: g1.globo.com.  Já no sul do RJ os volumes 

acumulados ultrapassaram os 100 mm. No ES a chegada da frente fria causou chuva 
intensa com volumes que ultrapassaram os 160 mm em algums municípios. Houve 
registro de alagamentos e queda de barreiras em rodovias entre o sul do estado e a 

região metropolitana de Vitória. Fonte: g1.globo.com. 

EA (exceto ES)


